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cerințe primordiale pentru realizarea sarcinilor 

la extracția de cărbune

Creșterea siguranței muncii în subteran,
îmbunătățirea randamentelor utilajelor miniere impun

Creșterea extracției de 
minerale utile prevăzute de 
Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. care a trasat 
sectorului minier sarcini 
importante cu privire la ob
ținerea unor produse de ca
litate superioară și cît mai 
ieftine, 'se poate obține 'atît 
prin amplificarea capacității 
de producție la* minele exis
tente, cît și prin deschiderea 
de mine noi. 
tere nu poate 
ritmul stabilit 
substanțială a 
ții muncii, pe 
ducerii mecanizării în pro
cesele grele 
tehnicii noi 
partimentele 
niere.

Evoluția rapidă a tehnicii 
în subteran cere din partea 
specialiștilor cunoașterea 
tuturor particularităților u- 
tilajelor, a1 condițiilor noi de 
securitate a muncii în sco
pul asigurării unei exploa
tări raționale nu numai pen
tru a preveni uzura lor pre
matură ,ci pentru a asigura 
o funcționare normală și a 
preveni accidentele tehnice 
și umane.

mobilizarea gindirii

Această creș- 
fi realizată în 
fără o sporire 
productivită- 
seama intro-

de muncă, a 
în toate com- 
activității mi-

vF
Introducerea în subteran 

a unor echipamente electri
ce complexe de puteri tot 
mai mari, creșterea gradului 
de înzestrare energetică a 
muncii, conceperea și fabri
carea unor instalații și uti
laje de mare productivitate 
cărora gradul de siguranță 
ridicat le permite să lucreze 
în condiții dificile, atrag du
pă sine exigențe sporite și 
în ceea ce privește exploa
tarea corectă a acestora. Si
tuația impune deci o pregă
tire temeinică nu numai a 
cadrelor tehnice de toate 
gradele, ci și a personalului 
muncitoresc din sectorul mi
nier. In acest, sens, alături de 
mecanizarea și introducerea 
tehnicii noi în procesele de 
producție minieră, un factor 
hotărîtor în creșterea pro
ductivității muncii îl cons
tituie ridicarea continuă a 
calificării profesionale a 
muncitorilor mineri indife
rent de specialitate. Cursu
rile de calificare ce funcți
onează pe lîngă exploatările. 
miniere ale Centralei cărbu
nelui Petroșani au dat rezul
tate scontate în ridicarea ca
lificării electricienilor din

tehnice creatoare
acestor ini- 

și al planu- 
elaborat de 
lîngă C.C.P.

ramura minieră, la fel și 
școlile profesionale de uce
nici.

In contextul 
țiative precum 
lui de măsuri 
M.M.P.G., pe
s-a organizat începînd încă 
din luna februarie un curs 
de instruire a personalului 
energetic subteran din ca
drul unităților aparținînd 
C.C.P. După cum declară 
ing. P. Hanciu, coordonato
rul acestor cursuri, pînă la 
.1 octombrie s-au instruit 
aproximativ 800 electricieni, 
șefi de echipă și maiștri, iar 
pînă la 
fra va

Prin 
tratare 
cursul ț 
cît mai 
formă unitară, 
mărit, un 
oferind cursanților 
litatea desăvîrșirii 
tății profesionale, 
și a creșterii responsabili
tății în producție legată de 
necesitatea îmbunătățirii 
continue a securității mun
cii în subteran.

O atenție deosebită în ca-

sfîrșitul anului ci- 
depăși o mie. 
modul sistematic de 

a problemelor, 
și-a propus să redea 
i explicit și 

ușor 
material

într-o 
de ur- 
variat, 
posibi- 

, activi- 
precum

drul cursurilor se acordă 
tratării problemelor în ceea 
ce privește alegerea, regla
rea și verificarea protecți
ilor instalațiilor energetice 
miniere, cunoașterea și des
crierea releelor de scurge
re, a instrucțiunilor pentru 
legarea la pămînt ca o mă
sură indispensabilă de pro
tecție împotriva electrocu
tărilor. precum și probleme 
de telecomandă minieră. In 
subteran, telecomanda care 
se realizează pe bază de cir
cuite electrice prezintă a- 
vantaje de mare importanță 
față de utilizarea aerului 
comprimat. Telecomanda 
permite realizarea unor 
funcțiuni multiple cum ar fi 
comanda unui transportor 
de la punctul de încărcare 
a vagonetelor, numeroase 
blocări de securitate bum ar 
fi cele produse în circuite
le mașinilor 
opririle în 
de rupere a 
trasportoare, 
raclete, al

de extracție, 
caz de pericol 
unui lapț de 
cu bandă sau 
transportorului

Ing. Nicolae POPOVICI 
C.C.P.

(Continuare în pag. a 3-a)

Productivitatea

constante
Obținerea unor producti

vități cît mai bune în aba
taje preocupă în mod deo
sebit minerii Petrilei în a- 
ceste zile premergătoare 
sfirșitului de lună.

In cadrul sectorului 
III, Ia abatajul frontal 
nr. 8 V, ortacii lui FLO- 
REA MIONICI înregistrează 
o depășire importantă de 
plan, de peste 6 la sută. La 
originea acestui succes se 
găsește depășirea cu 6,1 la 
sută a productivității mun
cii prevăzute. Rezultate bu
ne înregistrează și brigada 
condusă de EUGEN VOICU, 
care la abatajul frontal nr. 
6 V și-a depășit cu peste 
100 de tone sarcinile de 
plan.

Rezultate bune, în ca
drul sectorului IV, înregis
trează frontaliștii brigăzii 
conduse de minerul CONS
TANTIN ALEXE, care au 
acumulat o depășire de pes
te 440 kg/post față de pro
ductivitatea planificată a 
muncii.

„De ce am absentat ? Nu
O întrebare și un răspuns la care sînt datori 
să reflecteze mai profund factorii educativi, 

salariat al exploatărilor minierefiecare

își pierdea vremea 
demersuri, interven- 

în toate părți-

Tînărul Constantin Ra
fael, din sectorul III al mi
nei Lonea se afla într-o 
„activitate" febrilă. Mai pre
cis 
cu
țij făcute
le, cu ore și ore petrecute pe 
coridoare, în fața ușilor di
feritelor birouri, pentru a- 
probarea motivării absențe
lor .pe care le făcuse cu pu
țin timp în urmă.

Cine este C. Rafael ? 
Este tînăr, s-a reîntors de 
curînd din armată și tot cu 
puțin timp în urmă s-a că
sătorit. A absentat nemoti
vat, dar... nu știe prea bine 
cum a ajuns s-o facă.

— Am plecat în Moldova 
Părinții soției sînt din părți
le Botoșanilor. Am fost a- 
nunțați că soacra este bolna
vă si trebuia să mergem s-o 
vedem. Dacă știam cît timp

îmi este necesar pentru a- 
ceasta ? Nu prea m,am gîn- 
dit, credeam că în vreo zi» 
două mă pot întoarce la lu
cru...

Nu s-a întîmplat așa pen
tru că Botoșaniul se află toc
mai în cealaltă parte a ță
rii, și la întoarcere, după tre
cerea mai multor.zile în care 
a lipsit nemotivat de la ser
viciu, Constantin Rafael a 
luat cunoștință cu surprinde
re de hotărîrea justificată, 
firească a conducerii secto
rului care a decis desfacerea 
contractului de muncă.

— îmi era și rușine să mă 
întorc .acasă, la mină, măr
turisește tînărul angajat. So
crul meu este un vechi an
gajat al minei, și nu s-a fă
cut niciodată de rîs față de 
cei din jur. Și apoi, mă sim
țeam bine aici la mină. Fu
sesem plasat în brigada lui

pu-Costache Bîgu, de unde 
team învăța și meserie și se 
cîștiga bine.

Cazul lui, din păcate, deloc 
izolat, ridică o problemă a 
multora diintre noii angajați 
veniți la mină.

Venit din părțile Gorjului 
și-a înjghebat la scurt timp 
o familie, s-a acomodat cu 
munca din subteran, a fost 
plasat într-un bun colectiv 
de muncă și și-a văzut răs
plătite eforturile printr-un 
salariu pe care îl consideră 
ca fiind bun. Totul decurge 
normal pînă cînd, la un mo
ment dat, fără să știe prea 
bine în ce condiții, fără a se 
gîndi la urmările posibile ale 
abaterii sale, părăsește pen
tru cîtva timp întreprinderea 
și orașul. Revine după cîte- 
va.zile și, trezit parcă la re
alitate, începe să bată pe la 
uși cerînd... înțelegere.

Robust, zîmbind cu modes
tie, vorbind pe un ton liniș
tit, face o impresie bună. 
Tocmai de aceea, undeva, 
își face loc întrebarea fireas
că care se impune în ca
zul lui Constantin Rafael și 
a multor alți tineri ca el: 
gîndesc oare aceștia cu su
ficientă chibzuință atunci 
cînd comit acte de indisci
plină ce duc la desfacerea 
unor contracte de muncă în
cheiate nu cu mult timp în 
urmă, la consecințe și impli
cații sociale ? Gîndesc ei cu 
suficientă responsabilitate la 
avantajele și posibilitățile de 
realizare, Ia înalta semnifica
ție socială pe care le presu
pune profesiunea de miner ? 
Dar mai presus de orice, au 
ei în vedere urmările acte-

Bujor BOGDAN
(Continuare in pag. a 3-a)

FORMAȚIE DE

MUZICĂ UȘOARĂ

re a tinerilor din ora
șul Lupeni.

BUCURII PENTRU

cursul numeroși pă
rinți precum și ute- 
ciști.

IN SPRIJINUL

SIMPOZION
„DIMITRIE
CANTEMIR"

co
de 
so-

la sediul

Astăzi, la ora 17, 
mitetul orășenesc 
cultură și educație 
cialistă și clubul mun
citoresc din Lupeni or
ganizează,
clubului, simpozionul 
„Dimitrie 
Va fi evocată persona
litatea și viața domni
torului moldovean, de 
la a cărui naștere s-au 
împlinit .300 de ani; se 
reliefează valoarea 
complexă a operei.

__________________________________

Cantemir“.

forma -

Din inițiativa și cu 
sprijinul comitetului 
U.T.C. de la E.M. Lu
peni, tinerii muncitori 
Constantin Marin,
Francisc Regul, Rudolf 
Deda, Alexandru Lă
cătuș și Vasile Gabor 
au constituit o
(ie de muzică ușoară. 
In 6 și 1.1 octombrie 
a.c., la balul struguri
lor și, respectiv, la lo
cul de agrement „5 
sud", formația a avut 
primele „ieșiri" în pu
blic. In continuare se 
preconizează ca forma
ția să susțină joile ti
neretului precum și al
te acțiuni de destinde-

COPII LA MUNCA
PATRIOTICĂ

Continuînd să se pre
ocupe de dotarea locu
rilor de joacă ale co
piilor din cartierele 
noi, Consiliul popular 
al orașului Lupeni. A- 
sociația de locatari au 
oferit recent mari bu
curii copiilor de pe A- 
leea Castanilor: în
zestrarea locurilor de 
joacă de aici cu două 
seturi de aparate com
puse din cite două lea
găne cu scaune, rin- 
ghișpiluri și alte ins
talații, solicitate de 
copii. Valoarea acesto
ra depășește în total 
50 000 lei. La monta
rea lor și-au dat con-

la 
des- 
șco-

di-îndrumarea
a profesorilor 
Predoiu, Dumi- 

Wiliam

Peste 100 de elevi 
din clasele V-VIII ale 
Casei de copii din U- 
ricani au participat, in 
această săptămînă, 
muncă patriotică 
fășurată în incinta 
Iii.

Sub 
rectă 
Maria
tru Feloiu și 
Burză, elevii au ame
najat terenul de hand
bal și au lucrat la eli
berarea molozului din 
sala de sport ce se 
construiește acum pen
tru această unitate de 
îpvățămînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general, al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a’pri- 
mit$ la 26 oatombrie, delegația 
Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condu
să de tovarășul Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Adu
nării Federale, care ne vizitea
ză țara la invitația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele .Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, și Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei perma
nente a Marii Adunări Națio
nale pentru consiliile popu
lare și administrația de stat.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de Miroslav Sulek,

ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții în- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

Președintele Adunării Fede
rale a exprimat mulțumiri 
pentru prilejul oferit de a vi
zita România socialistă, de a 
cunoaște nemijlocit viața și 
realizările poporului român și 
a subliniat că vizita parlamen
tarilor cehoslovaci în țara 
noastră, ca și cea pe care o 
delegație a Marii Adunări 
Naționale a făcut-o în anul 
trecut în Cehoslovacia, contri
buie la dezvoltarea favorabilă 
a tradiționalelor relații prie
tenești dintre cele două țări 
și popoare.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea Pre
zidiului C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, a tovarășilo*' Gus
tav Husak, secretar general al 
C.C. al p.C. din Cehoslovacia, 
Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace, si Lubomir 
Strougal, președintele Guver
nului R. S. Cehoslovace.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
din partea Comitetului Execu

tiv al C.C. al P.C.R. și a sa 
personal, cele mai bune urări 
Prezidiului C.C. al P C. din 
Cehoslovacia, tovarășilor Gus
tav Husak, Ludvik Svoboda și 
Lubomir Strougal.

Ip timpul convorbirii au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor româno-cehoslovace, 
exprimîndu-se dorința comună 
de a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea bunelor ra
porturi româno-cehoslovace, 
de prietenie și colaborare în 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în 
spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul Intîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak.

A avut loc, totodată, un 
schimb de vederi cu privire 
la unele aspecte actuale ale 
vieții internaționale, sublini- 
indu-se, în acest context, rolul 
pe care trebuie să-1 joace par
lamentele. ca exponente ale 
voinței popoarelor, în rezolva
rea pe cale pașnică, politică, 
a problemelor care confruntă 
omenirea, în edificarea unui 
climat de destindere, în pro
movarea înțelegerii și cooperă
rii între națiuni. în folosul 
cauzei păcii în lume.

Delegația de primari socialiști din Franța
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele. Con
siliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România a primit 
delegația de primari socialiști 
din Franța, alcătuită: din Char
les Hernu, delegat general al 

. Federației Naționale - a depu- 
taților municipali, cantonâli și 
regionali , socialiști și republi
cani, membru al Comitetului 
Director,,al Partidului Socialist 
Francez; Louis Mermaz, mem
bru al Biroului Federației Na
ționale a deputâțîlor munici
pali, captpnali si- regionali so
cialiști , și rep’.’. Vani, mem
bru al Comitetului. Director 
al Partidului Socialist Fran- 

' cez. deputat, primar al orașu- 
. lui Vienne, Francois Bernard,

fost ministru, primar al locali
tății Vărs, Amedee Renault, 
primar al orașului Pellevoisin, 
Pierre Charleuf, primar al o- 
rașului Cercy-la-Tour, Robert 
Grandjean, primar, al locali
tății Chateaurenaud, care, la 
invitația Comitetului, pentru 
Problemele Consiliilor Popu
lare, efectuează o vizită în 
tara noastră.

A fost, de asemenea, prezent 
Dominique Taddei, membru 
al Biroului Executiv, secretar 
național al Partidului Socia
list Francez, care participă la 
sesiunea științifică internațio
nală pe tema „Probleme ale . 
făuririi și dezvoltării bazei 
economice a socialismului".

au partici- 
Virgil Tro- 

Cor-

. La primire 
pat tovarășii 
fin, Gheorghe Cioară,

v

Una din preocupările de sea
mă.. ale studenților Institutu
lui ' de mine din Petroșani, 

' situată la un nivel de interes 
egal cu acela acordat pregă
tirii profesionale, este activi
tatea de cercetare științifică.

Nu pesțeemulț, timp, cu pri
lejul'aniversării unui sfert de 
veac de la înființarea institu
tului, va avea loc o sesiune ju
biliară a cercurilor de cerce-

tarea științifică, prilej cu 'ca
re peste 200 de studenți antre
nați în activitatea a 16 cer
curi de cercetare coordonate 
de către catedrele de specia
litate, își vor etala prin nu
meroase lucrări rodul unei 
munci pasionate. Desigur, la 
ora actuală majoritatea lucră
rilor sînt în curs de definiti
vare. iar o parte sînt deja ter
minate. Astfel, o rodnică acti
vitate desfășoară îp acest timp 
studenții facultății de elec
tromecanică care prin cele 7 
cercuri existente desfășoară o 
remarcabilă activitate de cer
cetare, o parte din lucrările 
lor fiind contractate deja cu 
diferiți beneficiari. Un exem
plu concludent în acest sens îl 
constituie lucrarea elaborată 
în cadrul cercului de „Mașini 
miniere" cu titlul : „Studii
privind introducerea unei teh
nologii mecanizate de extrage
re a cărbunilor în abatajele 
cameră din Valea Jiului", 
lucrare ai cărei principali rea-

-

vizitato- 
cele ce 
acestui 

de bri- 
dispar,

sentimentului de 
Si mîndrie Ia 

inteligentei urna- 
în slujba progre-

Abia intrat in sala tablou
rilor de distribuție și coman
dă a sectorului brichetaj din 
cadrul secției de preparare a 
cărbunelui Coroești, 
rul este fascinat de 
vede aici. In fata 
„creier" al fabricii 
chete cuvintele

An-nel Burtică, Ștefan 
drei, precum și Nicolae Tă- 
bîrcă. prim-vicepreședinte 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare.

Exprimînd sentimentele de 
gratitudine pentru onoarea de 
a fi fost primiți de secretarul 
general al P.C.R. și șeful sta
tului român, oaspeții au trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și 
cele mai bune urări din par
tea primului secretar al 
Partidului Socialist Francez, 
Francois Mitterrand.

In cadrul convorbirii s-a 
subliniat cu satisfacție evolu
ția relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Francez, relevîndu-se

al

(Continuare în pag. a 4-a)

lizatori sînt studenții Nicolae 
Vucan și Aurel Stanciu, co
ordonați de prof. dr. ing. Ni
colae Iliaș. De asemenea, ți- 
nînd seama de faptul că stu
dentul — viitorul inginer de 
mîine — care va răspunde de 
organizarea și conducerea ac
tivității industriale, trebuie 
să cunoască și probleme de 
prelucrare a datelor, de alege
re și dimensionare a acestora 
în conducerea economică, de 
folosire a calculatoarelor în 
procesele tehnologice, un nu
măr de 20 de studenți activea
ză la cercul de „automatică 
și calculatoare electronice", 
cerc care sub îndrumarea a- 
sistentului ing. loan 
a realizat un număr de 
lucrări privind utilizarea 
culatoarelor electronice

Bujor SFERCOCI, 
student, anul III ingineri 

Facultatea de mine
I. M. Petroșani

Mirită,
16 

cal
in

(Continuare in pag. a 3-a)

fiune. Poate în această as
censiune propulsată de con
știința menirii lor muncito
rești se află „secretul" rinei 
munci anonime — pe care 
secretarul organizației de 
partid din sec fie, Mihai Că- 
lugăru, a încercat să-t scoată 
in relief. „Lucrările execula-

Doi tineri
mîndria colectivului

COLTĂRILOR DE
TOAMNĂ

di- 
pa- 

pro-
Incepind de ieri 

mineața, timp de 
tru zile, elevii și 
fesorii Grupului școlar 
minier din Petroșani 
se află cuprinși în e- 
fortul general de re
coltare a roadelor 
toamnei.

Participă 700 de e- 
levi care recoltează și 
transportă porumbul 
din localitățile Sălaș, 
Ohaba și Rîu de Mori.

MICII OASPEȚI

Joi dimineața, pom
pierii militari de la 
compania din Petro
șani au avut ca oas
peți elevii clasei a V-a

A de la Școala genera
lă nr. 5 din Petroșani 
— conduși de diriginta 
lor, prof. Margareta 
Bardac. Pionierii au ți
nut să fie în mijlocul 
pompierilor de ziua 
forțelor armate, despre 
semnificația acestei 
sărbători vorbindu-le 
locotenentul V. Ni- 
chita. Apoi elevii au 
prezentat cu acest pri
lej un reușit montaj 
literar — muzical și 
cintece ostășești. La 
rîndul lor gazdele i-au 
răsplătit pe micii vizi
tatori, prezentîndu-le 
în incinta unității o 
demonstrație de stin
gere a unui incendiu.

iureșul declanșat la 
F.S.H. Vulcan de a da lu
crări de cit mai bună calita
te, continuă să se situeze 
în prima linie strungarul 
Samson Silaghi.

In pagina a 4-a

lăslnd loc 
admirație 
adresa 
ne pusă 
sului tehnic. Pentru oamenii pe 
care meseria profesată i-a in
vestit cu îndatorirea de a cu
noaște functionarea instala
ției, totul a devenit o- 
bișnuit, înscriindu-se în sfe
ra cunoștințelor lor profesio
nale. In acest labirint al in
teligentei, doi tineri au învă
țat a.b.c-ul acestor instalații 
de înaltă tehnicitate. Astăzi 
comuniștii Aurel Andreescu 
și Sabin Ghezvoi sînt meseri
ași de bază ai sectorului bri
chetaj Coroești. Acolo, în 
mijlocul instalațiilor automate 
unde fiecare acțiune le atestă 
calitatea de muncitori cu 
înaltă calificare și experien
ță te po(i convinge că anii 

: lor de muncă au înscris o li
nie ascendentă spre perfec-

te.Ia secția electrică au pri
mii întotdeauna un califica
tiv bun, dat de zecile de mii 
de tone de brichete plecate 
spre toate colturile tării, să 
transmită acolo căldura și e- 
nergia unui colectiv de bri- 
chetatori pe cît de pasionați 
în muncă, pe atît de price- 
puji și de harnici". Din rîndu- 
rile acestui colectiv s-au de
tașat 
doi 
rile
cuvarea transformatorului de 
1600 KvA, electricienii Sabin 
Ghezvoi și Aurel Andreescu 
și-au adus o contribuție va
loroasă. Stima tovarășilor de 
muncă fată de cei doi tineri 
comuniști își are rădăcinile 
adine înfipte în munca lor 
perseverentă.

prin meritele lor 
comuniști. La lucră- 
efectuate pentru de-

+ Evoluția situației din Ori
entul Apropiat : Dezbateri
le din Consiliul de secu
ritate.
Lucrările Adunării Genera
le a O.N.U.
Congresul Mondial al for. 
țelor iubitoare de pace.
Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa.
Evenimentele din Chile.
Sesiunea Consiliului Inter
parlamentar.
Un nou val de atentate 
în Ulster.

Gheorghe POPESCU 
lăcătuș preparația Coroești

Cabinetul municipal de partid anunță

deschiderea cursurilor universității serale
de marxism-ienlnlsm

Luni, 29 octombrie, ora 17 în sala mare a clubului Cen
tralei cărbunelui Petroșani, unde vor fi prezenți studenții 
înscriși în anii I, II și III ai tuturor secțiilor universității.

I



St»- 2 SIMBATA, 27 OCTOMBRIE 1973

tot mai mult prestigiu

printre locuitorii orașului

• V

instituție care își cîștigă

Pasa de cultură din Uricani
A

concursul

ale Casei

al sta-

Lara

-or
ai

î'rl re-'

azi prilejuiește 
investigări 
cu luarea de atitudi- 
denunfarea autorilor

al
Și 

VIRGIL 
decorul

Casa de cultură din Uricani a desfășu
rat în ultima perioadă de timp o vie acti
vitate, remarcabilă atît din punctul de vede
re al diversității acțiunilor cit și sub as-

— Cum vedeți posibilită
țile de continuare în viitor 
a acestor frumoase activi
tăți ?

„Flori a- 
formațiile 
de cultu- 

o
participare onorabilă. Ce ne 
puteți spune in această pri
vință ?

Spa- 
lui 

realiste

Instantaneu din piesa „Cornada" de Alfonso Sastre cu 
actorii Lavinia Jemna Bdinch es și Mihai Clita.

„Sarmis ’73“, 
montajul 
pe Jiu" 
I de au
de onoa-

— La
lese de pe Jiu", 
artistice
ră din Uricani au avut

și „Mun-
c*

pectul calitativ al acestora. In dorința de 
a afla unele detalii în această privință 
ne-am adresat tovarășului DUMITRU RÂ- 
DOESCU, directorul Casei de cultură din 
Uricani. ’.

— Am dori să aflăm, to
varășe Rădoescu, care sini 
posibilitățile de a petrece 
în mod util timpul liber pe 
.are le oferă Casa de cultu- 
■â locuitorilor orașului ?

ca șahul, biliardul, remmy etc.
Sperăm ca, într-un viitor nu 

prea îndepărtat, cineclubul 
recent înființat să confirme 
prin realizări artistice valo
roase începutul promițător pe 
care l-au reprezentat pelicu
lele „Uricaniul de ieri și de 
azi", „Delta Dunării" 
tele Găina".

— încă de la început țin să 
arăt că acest remarcabil edifi
ciu construit în ultimii ani în 
orașul nostru și-a cîștigat a- 
precieri tot mai bune în rîn- 
dul locuitorilor Uricaniului. 
Aceasta este urmarea faptului 
că aici au fost desfășurate o 
serie de activități cultural-e
ducative diversificate care 
constituie adevărate puncte de 
atracție pentru locuitorii ora
șului.

Astfel, se poate menționa a- 
nimația deosebită ce poate fi 
întîlnită zilnic în „Sala briga
dierului", unde mineri cunos- 
cuți ca Gheorghe Scorpie, Mi
hai Ceucă. Constantin Gheor
ghiu, Constantin Grădinaru și 
alții, împărtășesc adeseori din 
experiența lor de muncă și de 
viață tinerilor lor tovarăși de 
muncă.

O activitate bună se înre
gistrează și la bibliotecă, un
de tovarășa Valeria Bărbiei a 
reușit să organizeze interesan-, 
te simpozioane, medalioane li
terare, recenzii, dimineți de 
basme pentru cei mici. Să nu 
uităm că cei peste 900 de citi
tori ai bibliotecii dispun în 
prezept de un număr de pes- ; 
te 12 000 de volume de cărți.

Un număr mare de „amatori , coțnițșțpl^j , orășejj^c 
se înregistrează în frecventa
rea cercurilor de muzică pen
tru copii, de filatelie, de croi
torie sau în practicarea unor 
sporturi și jocuri recreative

— Intr-adevăr, la ora actua
lă dispunem de formații de fan
fară, de o brigadă artistică de 
agitație, de o orchestră de 
muzică populară în care se re
marcă, printre alții, soliștii 
vocali Elena Szabo. Ioan ' U- 
droiu, Maria Toma, Mariana 
Iacobescu și alții.

In cadrul concursului „Flori 
alese de pe Jiu" desfășurat în 
cadrul manifestărilor cultural- 
artistice prilejuite de festiva
lul hunedorean
ne-am prezentat cu 
folcloric „Nunta de 
care a obținut locul 
tenticitate și premiul
re pentru formația de dansuri. 
La realizarea acestui reușit 
■spectacol o contribuție impor
tantă și-a adus și secretarul 

„orășen^c,.,. de 
partid, tovarășul Vaier Dan, 
în calitate de instructor al for
mației. Un aport deosebit 
și-au adus, în același timp, și 
locuitorii de pe aceste melea-

AVANPREMIERĂ

C O R N A D A
de Alfonso Sastre

sindicatelor din 
Petrila atrage 
un număr tot

mare de tineri

Clubul 
orașul 
zilnic 
mai 
și virstnici. Mai ales acum,
cînd anotimpul friguros se 
instalează pe zi ce trece. 
Biblioteca clubului dispune 
de 16 822 volume și este 
continuu îmbogățită cu căr
țile noi sau retipărite. Nu
mărul cititorilor. în pre
zent de 1151, este în conti
nuă creștere. De la începu
tul anului au fost citite 6964 
cărți literare, politice și 
tehnice. Pentru populari
zarea cărților au fost or
ganizate cu regularitate di
ferite acțiuni și manifestări 
ca : recenzii, ghicitori lite
rare, seri de poezie, expozi
ții, prezentări, diferite con
ferințe privind dreptul, e- 
chitatea, normele de con
viețuire în societate, dezvol
tarea industriei mineritului, 
cele mai noi cuceriri în teh
nica minieră, acțiuni la care 
au
re
In

luat parte 
număr 
cadrul clubului 

amenajate .
nea, săli de șah, zilnic la 
dispoziția minerilor, care nu 
sînt deloc puțini la număr, 
iar pe tărîm artistic, clabul 
a atras multe talente care 
activează în diferite forma
ții artistice.

un ma
de auditori.

sînt 
de aseme-

guri, ca păstrători ai unor fru
moase tradiții folclorice. Prin
tre cei care au redat viață o- 
biceiurilor și tradițiilor de 
veacuri ale acestor locuri pu
tem enumera pe Gheorghe 
Maxer, Chivuța Maxer, Iosif 
și Marioara Florănescu, Vale- 
riu Iacobescu, Ion Danciu, Pe
tru și Maria Purece. Dumitru 
Maxer și alții.

— In continuare ne vom 
preocupa să atragem un număr 
cit mai mare de oameni ai 
muncii din raza orașului nos
tru la activitățile organizate 
în cadrul clubului. Pe lingă 
activitățile enumerate mai sus 
pe care le organizăm în con
tinuare, ne propunem organi
zarea unor duminici culturale, 
a unor întîlniri ale locuitori
lor orașului cu mineri fruntași, 
cu oameni de cultură și artă 
din municipiu. Creșterea nu
mărului celor care participă 
la activitățile pe care le orga
nizăm, continua diversificare 
și ridicare a nivelului calita
tiv al acestora sînt doar cîteva 
elemente care considerăm că 
pot duce la afirmarea cît mai 
deplină a Casei de cultură din 
orașul -nostru ca instrument e- 
ficace de educare socialistă a

, maselor largi de oameni. 
muncii.

Interviu consemnat de 
Ilie COANDRĂȘ, 

Uricani I

E toamnă iar, superbă ca in 
Valea Jiului; o nouă stagiu-' 
ne teatrală, și încă una jubili
ară bate la ușă. Augurii lo
cali, știu ei ce știu, vestesc 
un sezon teatral bogat în eve
nimente...

De curînd, colectivul artis
tic al Teatrului „Valea Jiu
lui" s-a Îmbogățit cu un lot 
compact de tineri absolvenți 
ai I.A.T.C. Cinci speranțe din 
cea mai tînără generație de 
actori 1 Pot fi zăriți în drum 
spre teatru, preocupați, sobri, 
impecabili. Pot fi văzuți în 
teatru, serioși, puși pe treabă, 
pasionați. Alături de mai ex
perimentalii lor colegi, „sparg 
norma", qșteptînd, cp ,jp spec
tacolele viitoare, să. răbufneas-, 
că acumulările durate 
petiții.

Intr-o ambianță atît 
vorabilă este legitimă 
ția teatrului din localitate de 
a-1 face cunoscut publicului

de ia- 
ambi-

— pentru prima oară în țara 
noastră — pe reputatul dra
maturg spaniol Alfonso Sas
tre. Este vorba de premiera 
piesei CORNADA sau („îm
punsătura de corn") scrisă în 
1960 și prezentată în premie
ră absolută la Teatrul 
din Madrid.

Problematica socială a 
niei de 
Sastre 
soldate 
ne prin 
crimelor sociale contempora
ne. Alături de „Cornada", în
tre piesele în care dramatur
gul spaniol comunică poziția 
sa față de contemporaneitate 
se înscriu: „Pămînt roșu", 
„Razia", „Călușul". „Deces în 
cartier", Wilhelm Tell are o- 
chii triști", ’ itCrohici tdmane“ 
etc. Numai o parte din opera 
sa dramatică a putut fi repre
zentată în Spania. Piesele lui

Sastre au fost traduse șl ju
cate în numeroase țări din E- 
uropa și America Latină. Nu 
e de mirare că cenzura a pus 
sub interdicție multe din lu
crările acestui scriitor deose
bit de lucid, atît de incomod 
pentru unii din conaționalii 
săi datorită afișării poziției 
sale angajante, ca adept al so
cialismului, ca militant al u- 
nui teatru de agitație socială.

Piesa lui Sastre ne spune 
cît e de efemeră gloria torea
dorului, măcar că adulația îl 
însoțește pe învingător. Miza 
corridei e însăși viața celui 
care pășește în arenă. Și, fi
indcă publicul vrea cu orice 
preț emoții tari, corrida este 
mană cerească pentru omul 
de afaceri care reduce condi
ția matadorului Ia simplă 
marfă. In afara unei povești... 
foarte spaniole, spectatorul 
va putea surprinde relațiile 
tipice într-o societate fundată 
pe exploatare unde necruță
torul spirit mercantil hălădu
iește nestingherit.

In spectacolul anunțat, 
lături de MIHAI CLITA, 
rolurile principale evoluează 
tinerii DAN ACIOBĂNIȚEI, 
LAV1NIA JEMNA BOMCHES, 
TRAIAN FLORIN PRETORl- 
AN ȘI VLAD FLORIN VASI- 
LIU. Din distribuție mai fac 
parte: MIRCEA PlNIȘOÂRĂ, 
EMIL SCHMIDT, CORVIN A- 
LEXE, ADA BU'LESCU, IONE
LA CAPEȚI, VASILE DUȚU. 
Bagheta regizorală se găseș
te și ea în mîini tinerești, 

■ nergice, sigure : numele 
ADRIAN LUPU, regizor 
cureștean, se leagă de mon
tări prestigioase. Din mănun
chiul de tineri creatori 
spectacolului face parte 
pictor-scenograful 
POPA care semnează 
și costumele.

Gongul deschizător 
giunil va avea sunetul mai 
plin, mai dezmierdător ca al
tă dată. Primenită, înfrumuse
țată, scăldată în lumini, clă
direa, care de un sfert de veac 
găzduiește teatrul minerilor 
in vechea colonie muncito
rească a orașului, adastă pu
blicului ce va să vină după 
ce publicitatea la îndemînă, 
în locul anacronicelor tobe, 
va vesti data premierei inau
gurale a noului an teatral. Nu 
ne îndoim că în calendarul 
admiratorilor Thaliei această 
zi va fi încercuită cu roșu.

Ostașului erou
Pe asprul tău drum, pînă-n Tatră

Cu doina străbună ai mers, -

Sculptat iți e chipul in piatră,

In cîntec, in inimi și-n vers.

Cu țara pios te salută,

Prin vuietul vechi de obuz,

Strămoșul căzut pe redută,

Bunicul rămas la Oituz.

Ni-e țărmul azi holdă și soare

încins de imens curcubeu,

închin jertfei tale o floare

Și versul din sufletul meu.

Nicolae POP

Zenobia ILIEȘ, 
secretar literar la Teatrul 

de stat „Valea Jiului" 
Petroșani

a doua casă a minerilor
CLUBUL

J „Frumuseți
ale

Petroșani. In spatele 
inițialelor ascunzi, fără să re
cunoști, faptul că ești elev. 
Abundența greșelilor grama
ticale,. elementare cele mai 
multe, și versurile lipsite de o- 
rTce interes explică, poate 
de ce recurgi la anonimăt. 
Mai trimiteți (mă gîndesc că 
„poezia" primită de noi ar fi 
pentru o „creație colectivă"), 
dar fără a mai tortura limba 
noastră.

Lucrări de istoria muzicii
Printre lucrările apărute în 

ultimul timp, în Editura Mu
zicală, se numără și trei volu
me dedicate istoriei muzicii 
românești.

Muzicologul Octavian Lazăr 
Cosma este autorul „Hronicu
lui muzicii românești", 
conceput în 4 volume, în 
care, pe baza unui impresio
nant aparat științific, se ur
mărește 
noastre 
timpuri 
neitate.
parcurge 
mânești pînă la sfîrșitul seco
lului al XVIII-lea, prezentînd 
tendințe, opere, personalități 
muzicale din această lungă 
perioadă.

Lucrarea „Muzica în Româ
nia Socialistă" de Petre Brân- 
cuși și Nicolae Călinoiu evi
dențiază valorile de perma
nență ale culturii noastre mu
zicale, locul și rolul pe care a- 
ceasta îl ocupă în peisajul ar
tei universale, nota sa speci
fică. Sînt relevate, într-o sin
teză cuprinzătoare, elemente
le de continuitate ale artei 
componistice din zilele noas
tre, tendințele actuale în do
meniul muzicii simfonice, de 
cameră, de operă, cu exempli
ficări edificatoare.

Un loc important îl ocupă

dezvoltarea muzicii 
din cele mai vechi 
pînă în contempora- 

Primul volum apărut 
istoria muzicii ro

critica și muzicologia, evoluția 
ascendentă a vieții muzicale, 
a învățămîntului, mișcării 
artistice de amatori, activității 
instituțiilor de concerte și 
spectacole.

Teză de doctorat susținută 
de muzicologul Vasile Tomes- 
cu la Sorbona, lucrarea „His- 
toire des relations musicales 
entre la France et la Rouma- 
nie“ tratează despre confluen
țele muzicii românești cu mu
zica franceză sub raport este
tic, al mijloacelor de expre
sie și, mai cu seamă, sub as
pectul istoric. In volum, pre
fațat de Jaques Chailley, pro
fesor la Sorbona și director al 
Institutului de muzicologie 
din Paris, sînt valorificate o 
serie de documente inedite pri
vind istoria muzicii noastre, 
descoperite de autor în biblio
tecile și arhivele franceze.

Pentru ultimul trimestru al 
acestui an, în Editura Muzica
lă se prevede apariția altor 
valoroase lucrări de muzico
logie : „Formele muzicale ale 
barocului", vol. II, de Sigis
mund Toduță, „Studii de mu
zicologie", vol. IX, „Muzica 
și lumea ideilor" de George 
Bălan, monografia „D. G. Ki- 
riac" de George Breazul. .

(Agerpres)

pămîntului 
natal

Ion Manolache, Uricani, 
Atît versurile mai vechi cit și 
cele mai recente sînt nepu
blicabile. Sînt un ciudat ames
tec de prețiozitate, lecturi ne
digerate și discursivitate. Aș
teptați sfaturi sau sugestii 
tematice ? Așa ceva e aproape

Intîmpinînd împlinirea a 
25 de ani ai cinematografiei 
socialiste, prin multe și di
verse acțiuni cultural-edu
cative și artistice cu filmul, 
întreprinderea de resort 
din județ programează în 
Valea Jiului, începînd de 
astăzi, și ciclul de filme 
„Frumuseți ale pămîntului 
natal". Proiecțiile acestor 
filme urmează traseul: 
„Cultural" Lupeni — 27 oc
tombrie ; „Muncitoresc", 
Vulcan — 28 octombrie ; 
„7 Noiembrie", Petroșani — 
29 octombrie"; „Muncito
resc", Aninoasa — 30 octom
brie; „7 Noiembrie", Uricani 
— 1 noiembrie. Se proiectea
ză : „Comori din străbuni", 
„București", „Mamaia" „Po
iana Brașov", „Mînăstiri din 
nordul Moldovei", „Vacan
ță la Porțile de Fier", „Bi
let de circuit", „Popas la 
pelicani".

cu neputință. încă ceva • e 
bizar să afli că cineva crede 
astăzi în palingeneză. Ver
surile „Evidența sufletului 
reîncarnat / Imi va surîde 
poate și mie", ca multe al
tele, de altfel, sînt... ca nu- 
ca-n perete.

Lupta împotriva poluării me
diului natural în care trăim a 
primit in zilele noastre un carac
ter de generalitate. Vrem ca re
ziduurile industriale să nu infes
teze apa pe care o consumăm, 
aerul pe care îl respirăm, pă- 
mîntul care ne hrănește. Și, da
că locuitorului din Europa nu-i 
este indiferent faptul că în A- 
frica mor elefanții, gazelele 
sau păsările ibis, că pînă și în 
corpul pinguinilor ori al foti- 
lor s-au depistat doze însemna
te de stronțiu 90 sau din acel 
banal insecticid D. D. T. înseam
nă că omenirea își dobîndeș- 
te conștiința responsabilității fa
ță de sine însăși.

Dar, alături de acest rău e- 
vident, mai există și unul care 
se strecoară foarte abil și su- 
rîzător, îmbrăcat în straie înșe
lătoare de forme, culori, sunete 
muzicale sau pseudo-imagini 
poetice. Este vorba de poluarea 
spiritului de către falsele valori, 
de prostul gust devenit nociv 
atunci cînd primește bun de lar
gă circulație.

Fenomenul (deloc nou, anti
cii n-au fost nici ei scutiți) a 
fost numit la începutul acestui 
secol cu termenul german de 
Kitsch ce ar însemna, într-o tra-

ducere aproximativă, pseudo-ar- 
tistic, sub-artistic, deci un fals 
produs care se îmbracă în apa
rențele și pretențiile artei au
tentice. Denumirea a fost acre
ditată de eseistul Gillo Dorfles, 
dar fenomenul a fost discutat 
la noi încă în 1939 de către Lu
cian Blaga care propunea ter
menul grecesc de para-kalie 
sau para-estetic.

Mobilul care vehiculează Kit- 
sch-ul e dorința de ceva ușor, 
deconectant, ceva care să nu so
licite pe cît se poate intelectul, 
apoi de ideea falsă că arta a- 
devărată ar fi inaccesibilă ma
jorității și că acesteia trebuie să 
i se ofere un surogat de artă. 
Kitsch sînt cîntecele in care o 
melodie anostă, deseori paro
dia nefericită o unei alteia cele
bre, se îmbină cu un text vulgar- 
melodramatic ; sînt tablourile 
de serie care se vînd prin pie
țe, prin gangurile marilor ora. 
șe ori chiar la domiciliu ; une
le bibelouri, de fapt niște monș
tri de argilă sau porțelan colo
rat ; sînt filmele comerciale ca
re încearcă să-și atragă spec
tatorii prin aventuri 
mereu aceleași, ori și 
prin prezentarea unor 
umane într-un cadru

vulgar și multe altele.
Nu e necesar să mergem prea 

departe pentru a găsi exemple. 
Cunoaștem cu toții acele pre
tinse tablouri care se vînd prin 
piețele Văii Jiului cam în trei-pa- 
tru variante : o femeie spa-
niolo — turco - țigancă, cu 
piept violaceu - verzui, buze

mintală,ei fac o afacere ren
tabilă. Nu înșeală chiar com
plet pe clienți, fiindcă vînd și 
ceva util — rama, demnă de o 
cauză mai bună .

Poate că în această direcție 
s-ar putea face mai mult. Si
gur, nu oricine își poate cumpă
ra un tablou veritabil, o operă

Există apoi o zonă în care 
s-ar părea că Kitsch-u! ajută la 
răspîndirea artei adevărate : 
popularizarea unor monumente 
de artă prin folosirea lor ca 
element decorativ în reclama co
mercială. Este cazul binecu
noscut al motivului „Coloanei"

Promovarea falsului în artă
și consecințele ei educative

’ *

insipide, 
mai rău-, 
suferințe 
siropos,

violete și cireșe, parcă sintetice, 
după urechi ; apoi niște cerbi 
cuaternari păscînd o iarbă du
bioasă, parcă tot dinaintea ul
timei glaciațiuni ; ori acel „ta
blou" cu fîntînă și pod pe care 
un medic psihiatru îl considera 
într-un articol o veritabilă mos
tră de creație oligofrenică. Cei 
care le comercializează sint, 
totuși, departe de vreo rătăcire

de artă originală, dar există a- 
cele reproduceri care, oricit de 
modeste ar fi, nu suportă nici 
un fel de comparație cu mon
struozitățile de gang. Dacă ma
gazinele de 
face o mai 
popularizare, 
care se mută 
și-ar mai impodobi pereții 
sub-creații de serie.

specialitate le-ar 
bună reclamă și 
zecile de familii 
în locuințe noi nu 

cu

lui Brîncuși. Din păcate e totuși 
numai o părere. Am numărat 
prin municipiul nostru, la intim, 
piare, cinici vitrine în care „Co
loana infinitului", confecționată 
din mucava și staniol, se înalță, 
foarte finită, dintre piramidele 
cu borcane, conserve de porc 
cu fasole, sticle cu țuică, cutii 
cu detergenți, ba chiar o vitrină 
în care coloanei i s-au adăugat

un fel de ramuri în care atîrnă 
lenjerie fină.

Un alt domeniu în care Kit- 
sch-ul se dovedește nociv este 
prelucrarea și transmiterea folclo
rului. Aproape toate publicațiile 
din țară au criticat tendința e- 
xistentă la unii conducători de 
formații artistice care vor, 
mai mult nici mai puțin, 
să „înfrumusețeze" < 
populară românească. Ca 
cum produsul spiritual al popo
rului român, creația șlefuită 
de-a lungul secolelor și adusă 
la perfecțiune, ar avea nevoie de 
intervenții 
tru a 
folclorul, 
populară, 
spirituală, 
frumuseți 
mânui să o falsifice, 
este un izvor de inspirație i 
reu proaspăt pentru artiști 
dar nu poate constitui obiectul 
unor stilizări îndoielnice, păs
trarea lui nealterată este o da
torie patriotică.

Am dat aici cîteva exemple 
despre felul în care acționează 
fenomenul de pervertire a gus
tului estetic, atitea cît pot fi 
date într-un scurt articol. Numă
rul lor insă este mult mai mare.

nici 
decît 

creația 
‘j și

vulgarizatoare pen- 
fi receptată. Or 
creația artistică 
este o oglindă 

un tezaur de idei și 
și nu-i este permis ni- 

Folclorul 
me-

EI poate fi anihilat numai prin- 
tr-o acțiune de masă ceea ce 
se și face astăzi la noi prin 
ampla mișcare culturală.

La o privire de suprafață, acest 
fenomen de poluare spirituală 
poate părea inofensiv, hazliu 
chiar. Realitatea este însă cu 
totul alta. Ambianța zilnică 
de pseudo-valoare produce mu
tații în conștiințe, împiedică 
dezvoltarea armonioasă a per
sonalității, evoluția ei firească 
spre adevăr și frumos. Un învă
țat se exprima cam astfel : o- 
menirea a creat atîtea valori și 
frumuseți incit o viață de om nu 
ajunge decît pentru a cunoaște 
doar o mică parte din ele, și e 
păcat să ne pierdem timpul și 
energia acceptînd niște falsuri, 
acceptind ca ele să-și 
pecetea asupra felului 
a gîndi.

Pervertirea gustului 
a predispozițiilor de 
a frumosului din viață, natură și 
artă, devine nocivă în plan so
cial, educativ cu atît mai mult 
într-o societate socialistă în ca
re dezvoltarea armonioasă a 
personalității umane este o pro
blemă de prim ordin.

ți. Florescu, Mircea Andras, 
Petrila. Poeziile și schițele 
dumneavoastră — e drept, 
cam de demult — sînt necon
cludente, 
creații din 
cenaclului 
dar creații 
valoare cît 
ritul critic
neavoastră — apreciind după 
încercările despre care e vor
ba - trebuie să fie mai vigi
lent și selectiv. Așteptăm lu
crări mai bune.

Primim cu plăcere 
partea 
literar

care să 
de cît.

din cenaclul dum-

membrilor 
petrilean, 
aibă și o 
însuși spi-

pună 
nostru de

estetic, 
receptare

Constantin Gabără, Lupeni. 
„In miez profund de pură 
noapte / Bătea timpane, cea
suri sparte / iar eu, în noap
tea rece, cu sufletu-n văpa
ie / Fugeam, fugeam, depar
te prin nesfîrșita ploaie" și așa 
mai departe începe și conti
nuă versificația „La sinul in
finitului". Un amestec impur 
de romantism și simbolism, 
o banală și falsă dorință de 
evaziune exprimată stingaci 
după un model ritmic binecu
noscut. Poezia este sinceri
tate și originalitate, nu epigo- 
nism. •

Prof. Corneliu RADULESCU
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întărirea răspunderii fiecărui miner 
față de realizarea sarcinilnr de plan - 
cerință majora in fața comuniștilor

Constituind cadrul unui ve
ritabil schimb de opinii, adu
narea generală a comuniștilor 
este chemată să pună în dez
batere problemele principale 
care preocupă organizația de 
partid, colectivul din unitatea 
unde acționează organizația 
respectivă.

Un astfel» de cadru l-a con 
stituit și adunarea pentru da
re de seamă care a avut loc 
la organizația de bâză nr. 2 
producție de la E.M. Dîlja.

Pregătită cu multă grijă, a- 
dunarea generală a dat posi
bilitate tuturor membrilor de 
partid din această organizație 
să participe la dezbaterea pro
blemelor legate de realizarea 
sarcinilor de plan, să analize
ze critic și autocritic lipsurile 
care frînează colectivul în ob
ținerea unor rezultate la nive
lul sarcinilor planificate.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Vasile Nistor, 
secretarul organizației de 
partid, a scos în evidență fap
tul că biroul organizației de 
bază s-a preocupat în perma
nență pentru educarea mem
brilor de partid și a celorlalți 
angajați ai sectorului în spiri
tul răspunderii lor față.de în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, al disciplinei muncii. 
A fost subliniat faptul că în 
cadrul sectorului II s-au cre
at condiții corespunzătoare 
de lucru și există capacități 
de producție la nivelul reali
zării ritmice a sarcinilor de 
plan ; de asemenea, climatul 
de .muncă este din ce în ce mai 
bun.

Cu toate acestea, realizările 
minei Dîlja sînt în prima de
cadă a lunii octombrie/sub ni
velul sarcinilor planificate, 
preliminarul fiind îndeplinit 
în proporție de numai 80,7 la 
sută. Sectorul II a înregistrat 
și el o situație necorespunză- 
;oare. In cele 9 luni ale anu
lui, sectorul II are o restanță 
de 350 tone cărbune brut și o 
depășire a prețului 
10.18 lei pe tonă.

Cauzele care au 
rămînerile în urmă 
larg analizate și dezbătut! 
comuniști. In cuvîntul său, in
ginerul Victor Ghioancă, șeful 
sectorului, a menționat că 
frecventele defecțiuni electro-

mecanice, indisciplina în mun
că, absențele nemotivate de 
la serviciu, nerespectarea 
N.D.P.M. la locurile de mun
că au generat un mare număr 
de surpări în abatajele came
ră și frontale, ceea ce au atras 
după sine rămînerea sub plan 
a sectorului. Referindu-se la 
aportul pe care comuniștii tre
buie să-1 aducă în. eliminarea 
acestor lipsuri, vorbitorul a 
cerut ca organizația de partid 
să acționeze cu fermitate pen
tru întărirea răspunderii fie-

Adunarea 
generală — 

școală 
a răspunderii 

comuniste

de cost cu

determinat 
au fost pe 

;e de

cărui salariat la locul său de 
muncă, pentru întărirea dis
ciplinei de partid. Problemele 
legate de mecanizarea muncii 
în subteran au fost abordate 
de tovarășul Dumitru Opriș, 
inginerul șef al minei, care a 
relevat preocuparea conduce
rii. exploatării pentru introdu
cerea tehnicii moderne la fron
turile de muncă din subteran. 
In cadrul sectorului II a fost 
introdusă o mașină de încăr
cat. Va trebui — spunea ingi
nerul șef — să se monteze cît 
mai repede cîteva monoraie 
pentru transportul materialu
lui la abatajele frontale, să se 
introducă și alte utilaje pen
tru ușurarea efortului fizic al 
minerilor și creșterea produc
tivității muncii. Alți comuniști 
printre care Victor Albeanu, 
Petru Scrădeanu, Constantin 
Scutaru au criticat slaba preo
cupare a conducerii sectorului 
în aprovizionarea cu materia
lele necesare a locurilor de 
muncă, lemn, cherestea, fă- 
cînd în același timp propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
aprovizionării în viitor.

Comuniștii au criticat în a- 
celași timp biroul organizației 
de bază arătînd că acesta nu 
a folosit toate formele și mij
loacele muncii politice pentru 
educarea membrilor de partid; 
din această cauză nu s-a creat 
o opinie de masă împotriva a- 
celor salariați care nu folosesc 
integral timpul de muncă, ab
sentează nemotivat de la ser
viciu și nu întrețin corespun
zător utilajele din dotarea 
sectorului.

In urma analizei din aduna
rea generală a rezultat că în 
cadrul organizației de partid 
a slăbit spiritul de disciplină, 
nu se respectă principiul mun
cii colective, iar hotărîrile și 
măsurile adoptate nu sînt a- 
plicate. Din dezbaterile comu
niștilor se desprinde clar nece
sitatea ca pe viitor biroul or
ganizației de bază să facă o 
schimbare esențială în stilul 
său de muncă, să aplice cu 
fermitate în viață programul 
de educare politico-ideologic 
elaborat de Plenara C.C. 
P.C.R. din noiembrie 1971. 
te necesar, de asemenea, 
învățămîntul de partid să 
mai strîns . legat prin conținu
tul său de problemele produc
ției și ale oamenilor. Din cu- 
vîntul comuniștilor a rezultat, 
ca o cerință imediată, să se in
tensifice preocuparea organi
zației de bază pentru crește
rea nivelului de cultură gene
rală a tuturor salariaților, în 
scopul îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor profesionale.

Așa cum a rezultat din ana
liza făcută de adunarea gene
rală de dare de seamă va tre
bui să se dezbată și în viitor 
cu mai multă tărie principale
le probleme ale activității co
muniștilor, să se stimuleze și 
mai mult spiritul critic și au
tocritic al membrilor de 
partid, să se combată cu fer
mitate aspectele și manifestă
rile negative din sector, din 
activitatea tuturor salariați
lor. Tată o garanție că în ca
drul sectorului vor fi create 
premisele unei activități 
mai rodnice în viitor.

al
Es-
ca 
fie

Și

Radu LUPAȘCU, 
secretarul comitetului de 

partid al E.M. Dîlja

In soarele de-amiază al toamnei se zbenguie și rid atîtea.....primăveri". Foto : Ion LICIU

Creșterea siguranței muncii în subteran,
îmbunătățirea randamentelor utilajelor miniere

(Urmare din pag. 1)

din abataj din orice punct.
Toate aceste probleme de 

de o 
trebu- 
de fi-

i vede- 
securi- 

Pen-

mare actualitate și 
deosebită importanță 
iese însușite, temeinic 
ecare cadru tehnic în 
rea asigurării unei i 
tați depline a muncii, 
tru aceasta, cursanților, prin 
practica ce o efectuează în 
cadrul C.C.S.M. și I.U.M.P., 
li se pun la dispoziție pro
cedeele și tehnologia de re
parație, criteriile ce stau la 
baza acestora precum și nu
meroase 
rator.

Pentru 
tic din

încercări de labo-

personalul energe- 
cadrul atelierelor

electrice de mină — elec
tricieni, șefi de echipă, pre
cum și maiștri care coordo
nează activitatea acestor a- 
teliere și care ai\, o mare 
responsabilitate în executa
rea reparațiilor și respecta
rea normelor de tehnica se
curității în ceea ce privește 
antigrizutanța acestor uti
laje — s-au inițiat o serie de 
cursuri cu durata de o lună 
cu un program special. A- 
cest program, pe lingă 
cursurile predate și practi
ca din cadrul C.C.S.M., a cu
prins și o specializare la 
uzinele furnizoare de echi
pament energetic, cursan- 
ții devenind' astfel spe-. 
cializați în exploatarea

prin pregătirea

utilajului antigrizutos. S-a 
avut în vedere ca fiecare 
exploatare minieră să dispu
nă de doi asemenea specia
liști care
acumulată să verifice fieca
re utilaj energetic ce va fi 
introdus în mină, dînd o 
mare importanță acelora ce 
vor fi introduse în konele 
cu grad mai mare de pericu
lozitate.

Aceste măsuri luate pen
tru desăvîrșirea pregătirii 
profesionale a fiecărui elec
trician, pentru 
responsabilității
vor conduce la îmbunătăți
rea productivității muncii și 
a siguranței desfășurării

creșterea 
fiecăruia

Notă

GOSPODAR) Șl
60SP0DARI

«H

procesului de producție în 
condițiile de lucru specifice 
ale subterahului. Aplicarea 
lor cere, însă, nu numai or
ganizarea și desfășurarea 
unor cursuri de calificare ci 
o largă inițiativă creatoare 
Ia care sînt chemați ingi
nerii, tehnicienii, muncitorii 
specializați cu o înaltă cali
ficare profesională care să 
contribuie efectiv, prin ra
ționalizări eficiente ale pro
ducției și muncii, prin ino
vații și invenții 
îmbunătățirea 
exploatării
perfecționarea crescîndă 
întregului proces de muncă 
din subteran.

chiar, 
continuă 

utilajelor,

la
a 

la
a

Cercurile științifice studențești.
cadrul unei activitafi laborioase, pasionate

(Urmare din pag. 1)

optimizarea utilajelor și insta
lațiilor din industria minieră, 
precum și probleme de auto
matizare a acestora.

In cadrul facultății de mi
ne prin cele 9 cercuri de cer-

„De

(Urmare din

Destăinuiri...
Foto : V. IORDĂCHESCU

ce am absentat ?
Nu știu..."

pag. 1)

altfel
înre-

lor lor de indisciplină asu
pra producției și muncii co
lectivului din care 
parte ?

Mina Lonea, ca de 
fiecare unitate minieră
gistrează lunar zeci de ca
zuri în care anumiți salariați 
se abat cu seninătate de la 
regulile de disciplină a mun
cii. de la ceea ce se cheamă 
corectitudine, dăruire, atitu
dine responsabilă față de în
datoririle profesionale, de 
colectivitate, față de propri
ile interese, în ultimă instan
ță. Superficialitate ? Nechib- 
zuință ? Complacere într-o 
situație mediocră ? Lipsă de 
responsabilitate ? Probabil 
că din fiecare mobiluri de 
mai sus se regăsește ceva în

asemenea acte. Ceea ce este 
însă absolut sigur e faptul 
că prin aceste acte se aduce 
un prejudiciu efortului depus 
de ceilalți tovarăși de muncă 
prezenți zi de zi, la datorie.

Se face apel deseori la ac
tivizarea factorilor educa
ționali, in măsură să între
prindă măsuri eficace pentru 
prevenirea unor asemenea 
acte de indisciplină. Pe lin
gă aceasta este însă necesar 
ca fiecare tînăr, fiecare an
gajat care are la activ aseme
nea performanțe nedorite să 
reflecteze cu seriozitate ma
ximă asupra dezavantajelor 
față de propria persoană, 
față de întreaga colectivitate 
care derivă din asemenea 
acte de indisciplină și care 
nu își găsesc stih nici o for
mă justificarea.

I 
I I 
I 
I
I

cetare științifică, cum sînt ce
le de „exploatări", ,' 
miniere și preparare", 
grafie" etc. 
denților este 
rioasă, un 
lucrări fiind 
cu diferiți beneficiari. De ase
menea, studenții din anii mai 
mici au fost îndrumați spre 
cercuri a căror orientare este 
de așa natură îneît fi inițiază 
în activitatea lor de viitori 
specialiști în domeniul minier. 
Astfel funcționează cercul de 
pe lîngă catedra de geologie, 
condus de șeful de lucrări ing. 
Nicolae Ungureanu, care are 
deja pregătită o lucrare inte
resantă, de evident interes

„lucrări 
, „topo- 

activitatea stu- 
tot atît de labo- 
mare număr de 
deja contractate

practic, apllicativ, privind 
studiul geotectonic al ramurei 
cristaline de N—E a bazinului 
Petroșani, în vederea corelă
rii datelor cu cele cunoscute 
în cîmpul minier Lonea.

Pentru însușirea unui mod 
de gîndire dialectic, marxist 
al studenților, pentru interpre
tarea corectă din punct de ve
dere metodologic a proceselor 
economice, un rbl de Seamă le 
revine ștințelor sociale, ‘econo
mice în special. In acest,scop 
în cadrul institutului nostru au 
luat ființă 3 cercuri științifice 
cu un astfel de caracter, în 
care rolul formativ al științe
lor sociale găsește o bună apli
care și în care activează de

asemenea un număr mare de 
studenți ce vor participa cu 
lucrări importante la apropia
ta sesiune jubiliară a cercuri
lor științifice din cadrul insti
tutului.

Toate aceste activități des
fășurate în cadrul celor 16 
cercuri de cercetare vor contri
bui desigur la lărgirea și a- 

- „pj;pfunfil.șrf.aRpri?optplui. .pro-, 
feșional al studenților noștri, la 
o mai rapidă integrare a lor în 
activitatea de cercetare și pro
ducție, la formarea încă 
pe băncile amfiteatrelor 
specialistului de mîine, a o- 
mului înaintat al societății 
noastre.

de 
a

In iața Teatrului de stat 
din Petroșani se găsește clă
direa băii comunale „gospo- 
dărită“ de serviciul de salu
britate a Exploatării de gos
podărie comunală. Dacă clă
direa teatrului impresionea
ză plăc/il prin le lut cum este 
întrefinută, cu atît mai mult 
iese în evidentă starea de pa
ragină a clădirii vecine ip ca
re funcționează baia.

Astiel, cetățeanul care vi
ne să iacă baie, se găsește in 
fata unei clădiri mohorîte, cu 
tencuiala căzută de pe pereții 
plini de igrasie, nereparată, 
nezugrăvită de multi ani 'de 
zile. Impresia nu se schimbă 
cu 
lui 
cu 
cu 
binele ș.a. aceeași situa/ie de
zolantă. Pete mari de umezea
lă, tencuiala și vopseaua că
zute de pe perefi, conducte 
mîncale de rugină și altele 
incompatibile cu profilul u- 
nei unități care, prin natura 
destinației sale, trebuie să fie 
caracterizată printr-o stare 
de întreținere și curățenie 
ireproșabile.

Cei ce apelează în cele 3 
zile ale săptămînii de program 
la serviciile băii comunale 
din Petroșani, sint profund ne
mulțumiți de felul cum se 
prezintă aceasta, cunoscînd 
că în starea în care se află nu 
face cinste orașului nostru. 
„Gurile rele" susțin că în ul- 
timifG-8 ani nu, p-au executat 
lucrări'de întreținere la clă
direa băii. Alții ar“flori să știe 
cînd anume tovarășii din con
ducerea ' E.G.C. vor trece pe 
la baia comunală să vadă sta
rea în care se află și, mai a- 
les; să facă ceva pentru în
dreptarea lucrurilor.

nimic nici după ce omil
ii este dat să ia contact 
interiorul băii. Incepînd 
holul șî continuînd cu ca-

Iosif DAVID

Agenda căminului cultural
In sala căminului cultu

ral din J-ieț, mîine, la ora 10, 
în cadrul clubului tinerilor 
mame se va dezbate tema „A- 

' limentația și regimul de acti
vitate al preșcolarilor și școla
rilor de vîrstâ mică".

e O seară de întrebări și 
răspunsuri — „Rolul femeii 
în viața social-economică și 
politică a țării" — este pro
gramată mîine, la ora 19, la 
căminul cultural din Bănița.

e In sala căminului cultu
ral din Cimpa are loc mîine,

la ora 10, o întîlnire cu bri
gada științifică. In încheiere 
va avea loc programul artistic 
„Cîntec, joc și voie bună".

„Creșterea nivelului de 
trai al populației — țelul su
prem al politicii P.C.R."' este 
tema jurnalului vorbit care 
este programat pentru astăzi, 
la ora 19, la căminul cultural 
Cîmpu lui N.eag. Mîine, la ora 
19, va avea loc conferința de 
popularizare științifică „Eclip
sele de soare și de lună", ur
mată de un program artistic.

I.R.E. Deva

S.D.EL Petroșani
anunță

consumatorii de energie electrică din ora
șul Petroșani de pe străzile Republicii, Cons

tructorul, 1 Mai, Petru Groza, Institutul de mi

0 micâ slăbiciune dudeazâ legea,
dar directorul n-o sesizează

e
ne, Piața Victoriei, Horea, Cloșca și cele

cinate că în ziua de 28 octombrie 1973,

orele 8—15, se va întrerupe furnizarea

înve

între

ener

giei electrice pentru efectuarea reviziei instala
țiilor în vederea trecerii vîrfului de iarnă

De Ia Direcția comercială 
județeană am primit urmă
toarele rînduri referitoare 
la ancheta ziarului nostru, 
publicată în nr. 7409 din 30 
august a.c. : „Conducerea Di
recției comerciale județene 
a luat cunoștință de unele 
aspecte privind activitatea 
magazinului alimentar nr. 22 
Petroșani așa cum acestea 
au fost prezentate în arti
col. Problemele respective 
au fost analizate cu condu
cerea întreprinderii și s-au 
luat măsuri pentru remedie
rea acestora.

O problemă deosebită este 
aceea legată de utilizarea ca
sierei Elena Delioreanu pen
tru lucrări de îndrumător — 
cumpărător, lucru care con
stituie intr-adevăr o abate
re de la normele de folosire 
a personalului și de salari
zare a acestuia. Măsura s-a 
luat de către șeful de ma
gazin, cu consimțămintul 
salariatei, ca urmare a fap
tului că lucrătoarea a înre
gistrat zilnic plusuri 
minusuri de casă, 
cît aceste 
casă nu au fost făcute inten
ționat și nici nu a existat 
intenția de sustragere a plu
surilor respective, casiera 
fiind cunoscută ca element 
cinstit, i s-a dat o altă între
buințare care în același timp

să nu-i prejudicieze dreptu
rile de salariu, ea fiind în 
preajma pensionării. De alt
fel, repetăm, schimbarea 
naturii muncii s-a făcut cu 
consimțămintul salariatei, 
iar conducerea întreprinde
rii respective nu dezaprobă 
măsura luată.

In ce privește articolele 
dumneavoastră chiar dacă

xarea la magazinul alimen
tar nr. 22 din cartierul A- 
eroport, condus de responsa
bilii Dumitru Cepeliuc și 
Constantin Anghel, a unui 
chioșc de pîine situat la dis
tanță prea mare, ca să poată 
fi îndrumat și controlat pen
tru singurul motiv (mărturi
sit de conducerea întreprin
derii) de a se justifica men-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

sau
Intru- 

diferențe de

sint critice la adresa muncii 
unității noastre (?!) sint a- 
nalizate cu atenție iar mă
surile care se iau (?!) sînt 
de natură să aducă o contri
buție pozitivă la desfășurarea 
activității comerciale din ju
dețul nostru".

Scrisoarea este semnată de 
tovarășul Dumitru Bogdan, 
director și Oliviu Igna, șef 
birou organizarea 
Pe 
im 
nu 
le 
nostru.
In articol erau 
abateri pe care le 
de o anume gravitate : ane-

muncii, 
marginea ei, ne îngădu- 
cîteva adnotări, întrucît 
socotim rezolvate critici- 
semnalate în articolul

inserate 
socotim

ținerea a doi responsabili l. 
magazin. Este vorba de o a- 
plicare greșită a prevederilor 
Decretului nr. 162/1973, deci 
de o eludare a legii de către 
conducerea întreprinderii. 
Un fel de „compromis" între 
conducere și cei doi respon
sabili, care a declanșat o se
rie de alte abateri (compro
misuri) ale responsabililor 
despre care conducerea în
treprinderii avea sau nu avea 
cunoștință. Intre acestea din 
urmă se înscrie și abaterea 
privind utilizarea casierei 
Delioreanu pe un alt post. 
Ne surprinde „justificarea" 
adusă în folosul conducerii 
I.C.L.S.A., cum că schimba-

rea naturii muncii s-ar fi 
făcut cu consimțămintul a- 
cestei salariate (lucrurile 
stau exact invers), ne sur
prinde și vina tardivă ce i 
se găsește acesteia (cum că 
ar fi avut repetate diferențe 
de casă) dar, mai mult decît 
orice, ne surprinde faptul 
că despre prima și cea mai 
gravă abatere, în scrisoarea 
Direcției comerciale județe
ne nu se spune nici un cu- 
vînt. „Arondarea chioșcului 
de pîine. condus de Paulina 
Cepeliuc, unui magazin 'situ
at Ia prea mare depărtare, 
condus de Dumitru Cepeliuc 
(și nu 
la 5-7 
spune 
modul 
cîteva
mercială și echitate socialis
tă în cabinetul tovarășului 
Cazimir Davidovici directo
rul I.C.L.S.A. Petroșani, des
pre modul în care este a- 
plicată legea.

O ultimă remarcă o facem 
asupra ambiguității unei 
părți din scrisoarea Direc
ției comerciale județene. 
Ni se comunică faptul 
s-au luat măsuri, dar

la magazinul aflat 
metri distanță) ne 
multe lucruri despre 
în care sint înțelese 
probleme de etică co-

că 
nu 

știm despre ce măsuri este 
vorba.

Așteptăm măsurile cuve
nite pentru ca „mărul dis
cordiei" să fie înlăturat.

MINERI, respectați normele de protecție 
a muncii la transportul subteran I

RESITI

PRIVEȘTE
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PRIMIRI LA 
NICOLAE

TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

*•

Delegația de
(Urmare din pag. 1)

că dezvoltarea acestora con
tribuie la intensificarea în pla
nuri multiple a raporturilor 
româno-franceze, servește in
tereselor popoarelor celor 
două țări, prieteniei și apro
pierii dintre ele, cauzei păcii, 
democrației și progresului so
cial.

In context, a fost evocată 
însemnătatea întîlnirii din 
1972 dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, și 
primul secretar al Partidului 
Socialist Francez, Franțois 
Mitterrand, dîndu-se O înaltă 
apreciere rezultatelor înregis
trate în urma acestor convor
biri în promovarea bunelor 
raporturi dintre cele două 
partide. In aceeași ordine de 
idei, s-a subliniat că vizita de
legației de primari socialiști 
este o expresie a legăturilor 
dintre Partidul Comunist Ro-

primari socialiști 
Franța»

mân și Partidul Socialist Fran
cez, convenindu-se'asupra ne
cesității dezvoltării în toate 
domeniile ’a dialogului stator
nicit, pentru promovarea 
schimburilor și contactelor în 
folosul unei mai bune cunoaș
teri, a colaborării tot mai ac
tive dintre cele două partide. 

In timpul convorbirii, au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

In încheierea întîlnirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspeți ca la înapo
ierea lor în țară să transmită 
salutul său prietenesc primu
lui secretar al Partidului So
cialist Francez, Francois Mit
terrand, precum și urări de 
succese primarilor membri ai 
Federației Naționale a depu
tation municipali, cantonali 
și regionali socialiști și repu
blicani.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o 
cordială.

ambianță amicală,

Participanții la sesiunea științifică 
pe tema „Probleme ale făuririi și 

bazei economice 
a socialismului

7
/ țș / /

ET m. 0

I

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN
ORIENTUL APROPIAT

Dezbaterile
NAȚIUNILE . UNITE 26 

— Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie'trans
mite : Consiliul de securitate 
și-a continuat, joi după-amia
ză, dezbaterile în legătură cu 
Orientul Mijlociu.

Dînd curs sarcinilor ce îi re
vin prin rezoluția Consiliului 
de Securitate adoptată joi la 
prînz. secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
propus luarea următoarelor

★

I

din Consiliul de Securitate
măsuri, temporare, pînă la 
constituirea forțelor de urgen
ță ale O.N.U. : trimiterea în 
Orientul Mijlociu a unităților 
militare ale Austriei, Finlan
dei și Suediei —- aflate în
prezent în cadrul forțelor mi
litare ale O.N.U. din Cipru, 
înființarea unui comandament 
militar al forțelor O.N.U. din 
Orientul Mijlociu și înlocuirea 
forțelor dislocate 
alte trupe puse 
O.N.U. de statele

din Cipru cu 
la dispoziția 
membre.

Au luat, apoi, cuvîntul, am
basadorul S.U.A., John Scaii, 
ambasadorul UiR'.S.S., Iakov 
Malik, reprezentantul perma
nent ■ al Chinei la O.N.U. 
Huan Hua. și. ambasadorii A- 
rabiei Saudite _ J. Baroody, 
Indiei — Samar Seu, Guineei 
— Jeanne Martin Cisse, An
gliei .—- D. Maitland, Repu
blicii Peru — Perez de Cuel
lar, și Franței — L. de Gui- 
ringaud.

★ *

n

Lucrările Adunării Generale
a 0.

C. 
In

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat ai Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri după-amiază, pe 
participanții la lucrările Se
siunii științifice, cu participa
re internațională, pe tema 
„Probleme ale făuririi și dez
voltării bazei economice a so
cialismului" organizată de A- 
cademia de științe sociale și 
politice, Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și Academia de 
studii economice, cu prilejul 
împlinirii unui sfert de veac 
de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție în 
țara noastră.

Au luat parte delegați din- 
numeroase țări din Europa, A- 
sia, Africa și 
— reprezentanți 
partide comuniste, 
nor partide socialiste, precum 
și ai altor partide politice pro
gresiste, ai unor școli de par
tid și ai instituțiilor de mar
xism leninism și academiile 
de științe.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
Leonte Răutu, Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, 
Gheorghe. Dolgu, rectorul A- 
cademiei dg studii economice.

Salutînd pe oaspeți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția că reprezen
tanți dintr-un număr mare de 
țșri participă la această reu
niune consacrată unor proble
me. care preocupă azi toate 
forțele progresiste privind căi
le dezvoltării țărilor pe baze 
economico-sociale noi.

In cadrul întîlnirii au luat 
cuvîntul Madrandele Tanzi, 
director al Biroului Politic al 
Mișcării. Populare a Revolu
ției din Zair, Dominique Tad- 
dei, secretar național al Parti
dului Socialist Francez. Pier
re Joye, membru al C.C. al 
P. C. din Belgia, Ivan Fedoro- 
vici Suslov, profesor la Aca
demia de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S.. Giusep
pe Tamburrano, membru al 
C.C. al Partidului Socialist 
Italian, care au exprimat mul
țumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru 
făcută, pentru 
create în cadrul reuniunii 
care.au participat. Ei au evi
dențiat dialogul fructuos, 
schimbul de păreri pe care 
l-au realizat în timpul sesiu
nii, folositor pentru toți parti
cipanții. A fost exprimată do
rința ca asemenea confruntări 
de idei să se intensifice în vi
itor. sub diferite forme, con
tribuind la elucidarea unor 
probleme care preocupă deo
potrivă partidele muncitorești, 
mișcările progresiste și de eli
berare din întreaga lume.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că asemenea reuniuni cu ca
racter științific oferă o foarte 
bună posibilitate pentru a

America 
ai unor 

ai u-

Nicolae 
primirea 

condițiile 
la

dezbate în mod liber experien
țele dobîndite pînă acum, 
problemele noi care se ridică 
și se vor ridica în continuare, 
ținînd seama de diversitatea 
nivelelor de dezvoltare econo
mică a țărilor lumii, de o se
rie de considerente istorice, 
naționale și altele ce trebuie 
avute în vedere în edificarea 
unei orînduiri sociale noi, 

Arătînd că făurirea unei a- 
semenea orînduiri trebuie să 
fie opera maselor largi popu
lare, a participării nemijlocite 
a poporului, secretarul general . 
al P.C.R. a subliniat că aceas
ta este o cerință esențială, o 
caracteristică fundamentală a 
societății socialiste.

Amintind existența condiți
ilor specifice în fiecare țară, 
de care trebuie să se țină sea
ma, că nu există un șablon, un 
model unic pentru socialism, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat, totodată existența u- 
nor cerințe obligatorii pentru 
înfăptuirea societății socialis
te cum sînt preluarea puterii 
de către clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea, cu ce
lelalte forțe progresiste, tre
cerea proprietății asupra mij
loacelor de producție în mîini- 
le poporului, lichidarea vechii 
repartiții capitaliste bazate 
pe inegalitate și introducerea 
principiilor socialiste de repar
tiție.

Referindu-se, apoi, la varie
tatea căilor și formelor de 
edificare a socialismului, la 
experiențele în acest domeniu, 
secretarul general al P.C.R. a 
subliniat necesitatea ca peste 
deosebirile de păreri existen
te asupra unor aspecte, să fie 
întărită colaborarea pe pro
blemele principale ale apără
rii intereselor clasei muncitoa
re, ale maselor largi populare, 
ale dezvoltării pe baze noi a 
societății omenești, în care ști
ința și cultura ocupă un loc 
esențial, dar, în care, clasei 
muncitoare trebuie să i se re
cunoască rolul de forță hotă- 
rîtoare în transformarea so
cietății.

In acest spirit, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să se înțeleagă preocu
pările și experiența României, 
dorința ei de a lărgi colabora
rea cu toate partidele, cu miș
cările revoluționare de pretu
tindeni, pentru un larg dialog 
liber, cu convingerea că aceas
ta corespunde năzuințelor for
țelor progresiste din fiecare ța- 

cauzei . socialismului și 
colaboră-

CAÎRO 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar e- 

agenția 
false a- 
potrivit 
a 

egipțeană de pe malul 
al Canalului Suez ar fi 
cat forțele israeliene la 
de Suez. Este evident — : 
daugă — că purtătorul de cu
vînt militar israelian h recurs 
la asemenea afirmații pentru 
a da impresia că Egiptul este

gipțean, citat de 
M.E.N., declară drept 
firmațiile israeliene 
cărora, vineri, armata treia 

estic 
i ata- 

vest 
se a-

cel care violează încetarea fo
cului și a oferi astfel forjelor 
israeliene un pretext pentru 
efectuarea de acțiuni militare, 
pentru a continua acțiunile de 
violare a încetării focului.

TEL AVIV 26 (Agerpres). 
Un comunicat militar israelian 
informează că, vineri, armata 
a treia egipteană, încercuită pe 
malul estic al Canalului Suez, 
a organizat un atac, . folo.sin- 
du-se de artilerie și tancuri,

în încercarea de a lansa peste 
canal un pod cu ajutorul că
ruia să-și transfere trupele de 
pe malul estic pe cel vestic 
Trupele israeliene desfășurate 
în acest sector au respins ata
cul egiptean cu sprijin 
partea aviației — adaugă co
municatul.

din

i

NAȚIUNILE UNITE 26 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite : 
Comitetul pentru problemele
sociale și umanitare al Adună
rii Generale s-au încheiat dez
baterile asupra Proiectului de 
convenție internațională pen
tru reprimarea și eliminarea 
crimei de apartheid, proiect 
care determină precis elemen
tele constitutive ale crimei de 
apartehid și prevede princi
piul reprimării universale a 
acesteia, cum este cazul cri
melor împotriva umanității. 
Documentul înscrie politica de 
apartheid între crimele inter
naționale care aparțin celor 
mai grave crime contra indi
vizilor și a grupurilor umane.

Proiectul de convenție, spri
jinit în cadrul dezbaterilor.de 
majoritatea covîrșitoare a de
legațiilor, între care și de re
prezentantul țării noastre, con
ține 18 capitole, în care sînt,

Intre altele, enumerate com
ponentele crimei de apartheid, 
sînt prevăzute măsurile pena
le ce trebuie întreprinse pe 
plan internațional pentru era
dicarea apartheidului, precum 
și acțiunile ce trebuie 
de statele semnatare 
aducerea la îndeplinire a pre
vederilor documentului.

★
NAȚIUNILE UNITE - 

(Agerpres). — Comitetul Po
litic Special al Adunării Ge
nerale și-a încheiat dezbateri
le asupra politicii de. apartheid 
a guvernului din Africa de 
Sud cu discursurile reprezen
tanților României, Braziliei, 
Iugoslaviei și Etiopiei.

Reprezentantul Român, Ion 
Duma, a reafirmat poziția tă
rii noastre de condamnare a 
apartheidului, considerat drept 
una dintre cele mai grave 
crime împotriva umanității, o 
flagrantă violare a principi
ilor ce stau la baza Organiza
ției. Națiunilor Unite.

La Dacca au început, vi
neri, con.moiri oficiale între 
o. delegație indiană, condusă 
de A.S. Chib, adjunct al mi- 

. nistrului de externe, și oficia
lități ale guvernului din Ban
gladesh, cu privise la stadiul 
repatrierii grupurilor de per
soane menționate în acordul 
indo-pakistanez.

luate 
pentru

Peste 10 000 de mineri 
din Saarbrucken au dec

larat joi grevă, cerîhd revizui
rea contractelor colective, de 
muncă. Un purtător de cuvîrj't 
al patronatului a declarat 
toate cele șase mine de 
buni din regiune și-au 
rupt, activitatea.

că 
căr- 

între-

Republica Gambia 
făcut cunoscută oficial 
.rîrea de a rupe relațiile 
diplomatice cu Israelul
formează agenția Reuter.

și-a 
hotă- 

sale 
— in

încheierea Sesiunii Consiliului
Interparlamentar

GENEVA 26 — De la tri
misul special Dumitru Ținu : 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-au încheiat, vineri, lu
crările celei de-a 113-a sesiuni 
a Consiliuliui Interparlamen
tar.

In cadrul ședinței finale, 
participanții au adoptat o se
rie de documente asupra pro
blemelor care au figurat pe 
ordinea de zi a sesiunii. A 
fost adoptată, astfel, în una
nimitate, rezoluția cu privire 
la principiile menite să guver
neze relațiile între state, ela
borată pe baza unui proiect 
comun prezentat de România 
și Iugoslavia. A fost adoptată,

de'asemenea, o rezoluție cu 
privire la situația din Orien
tul Apropiat, care exprimă 
convingerea participanților că 
o soluție durabilă a conflic
tului din Orientul Apropiat 
nu ar putea fi bazată decît pe 
respectul suveranității națio
nale, integrității teritoriale și 
independenței politice a fiecă
rui stat din regiune. Docurhen- 
tul menționat adresează, în 
încheiere, un apel tuturor 
parlamentelor și guvernelor 
pentru a acționa în vederea 
aplicării stricte a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 octombrie 1973 și pentru în
ceperea imediată de negocieri.

ALGER 26 (Agerpres). — 
Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, l-a primit, în 
prezența. membrilor Consiliu- . 
lui Revoluției, pe Kamal Abou 
El Madj, trimis special ăl pre
ședintelui Republicii . Arabe 
Egipt. Anwar , Sadat, infor
mează agenția Maghreb Arab 
Press. Emisarul egiptean i-a 
remis președintelui Boumedie
ne un mesaj personal din par
tea președintelui Sadat pri
vind cooperarea interarabă și 
rolul țărilor arabe în actuala 
situație din Orientul Apropiat.

Evenimentele din Chile

Congresul Mondial 
al Forțelor Păcii

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul .Agerpres, N. Crețu, 
transmite: Vineri au conti
nuat, la Palatul Congreselor 
din Moscova, lucrările Congre
sului Mondial al Forțelor Pă
cii. In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul Hortensia Allen-

Secretarul de stat ame
rican. Henry Kissinger.- va 

vizita Japonia în zilele de 14 
și 15 noiembrie.

co-de și-reprezentanții unor 
mitete specializate ale Organi
zației Națiunilor Unite.

In ședința de după-amiază, 
L. I. Brejnev. secretar generai 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
amplă cuvîntare.

Lucrările congresului conti
nuă. ' •

Guvernul indian a apro
bat un proiect privind cons
truirea 'unei rachete purtătoa
re destinate plasării pe orbi
te a sateliților artificiali ai 
Pămîntului.

ră, 
progresului, păcii și 
rii internaționale.

In încheiere, 
Nicolae Ceaușescu 'a 
oaspeți să transmită partidelor 
și organizațiilor pe care le 
reprezintă un călduros salut și 
cele mai bune urări de succes 
în lupta lor pentru dezvolta
rea societății pe o bază nouă, 
pentru colaborare, și pace în 
lume.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească*.

tovarășul 
rugat pe

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Un comunicat 
oficial al juntei militare, re
luat de agenția Inter Press 
Service, anunță că, în orașul 
Antofagasta, capitala provin
ciei cu același.nume din su
dul țării, au fost executați 
patru membri ai partidului so
cialist. Intre aceștia se afla 
Mario Silva Irriarte, secreta
rul organizației provinciale 
Antofagasta, a Partidului So
cialist Chilian, și Eugenio 
Ruiz Tagle, fostul, director al 
unuia din cele mai mari obi
ective economice din capitala 
provinciei. Totodată, autorită
țile militare au arătat că, pe 
întreg teritoriul țării, rămîn 
în vigoare restricțiile de cir
culație și așa-numita stare de 
război intern „pînă cînd vor 
fi nimicite organizațiile de 
Stînga".

Agenția Inter Press Service 
relevă că, în orașe și în zo
nele rurale, unități militare, 
împreună cu detașamente ale 
poliției, efectuează. în prezent, 
operațiuni de cercetare în ve
derea depistării și arestării 
conducătorilor locali ai orga
nizațiilor de stînga. calificați 
de autorități ca „extremiști 
periculoși". Acțiunile militare 
se desfășoară cu deosebită in-

tensitate in provincia Osorno, 
din sudul țăriil

Cu toate aceste măsuri, la 
care se adaugă arestările ma
sive în rîndurile militanților 
de stingă, rezistența forțelor- 
populare chiliene împotriva 
regimului militar nu a înce
tat. Actualul ministru de in
terne, generalul Oscar Bonilla, 
a recunoscut că, 
zone împotrivirea 
oamenilor 
continuă.

în diferite 
armată a 

muncii din Chile

Conferința pentru securitate 
în Europa

supra reducerii forțelor arma
te și a altor aspecte ale dezar
mării în Eurbpa, subliniind 
importanța și caracterul lor 
constructiv.

Reprezentantul Olandei a 
subliniat, în acest sens, opor
tunitatea acestor propuneri și 
necesitatea includerii lor în 
documentul care va fi elabo
rat de Conferință.

Reprezentantul Spaniei, ca 
și alți delegați, a apreciat că 
propunerile românești sînt 
deosebit de bogate în conținut 
și a făcut apel la examinarea 
lor atentă.

Reprezentantul Suediei a a- 
preciat eă propunerile româ
nești se prezintă, împreună cu 
alte propuneri făcute de . Iu
goslavia și Turcia, ca docu
mente de bază ale dezbateri
lor în subcomisie.

Reprezentantul belgian 
exprimat gratitudinea 
ției sale pentru faptul 
mânia și Iugoslavia au 
tat liniile directoare 
abordarea în viitor a
maticii privind dezarmarea și 
controlul armamentelor.

Reprezentantul României, 
Romulus Neagu, a subliniat 
că există toate condițiile ca 
participanții la Conferință să 
ajungă la un acord privind 
necesitatea elaborării unui

GENEVA 26 — Corespon
dență de la Dumitru Ținu : 
Subcomisia pentru problemele 
militare a dezbătut, joi, două 
aspecte principale ale. sarcini
lor care revin Conferinței cu 
privire la dezangajarea mili
tară și dezarmarea pe conti
nent : principiile care trebuie 
să guverneze negocierile în 
acest domeniu, indiferent de 
forurile în care se desfășoară 
aceste negocieri, și perspectiva 
pe care Conferința trebuie să 
o ofere popoarelor europene 
în privința dezarmării.

Aproape toți participanții 
care au luat cuvîntul, între 
care reprezentanții Norvegiei, 
Suediei, Maltei, Belgiei, Aus
triei, R. D. Germane, Ungariei, 
Elveției, Olandei și Finlandei, 
s-au referit la propunerile ro
mânești privind stabilirea 
normelor de bază care să asi
gure progresul tratativelor a-

a 
delega- 
că Ro- 
prezen- 
privind 
proble-

nou val de atentate
în Ulster

26 (Agerpres).LONDRA
După o relativă perioadă de 
acalmie, un nou val de aten
tate cu bombe și substanțe in
cendiare a cuprins, în cursul 
nopții de joi spre vineri, în
treaga provincie Ulster. La 
Londonderry, localul unei 
școli catolice situate în carti
erul protestant Waterside a 
fost avariat prin explozia unei 
bombe incendiare. Atentatul 
este al doilea, în mai puțin de 
12 ore, îndreptat împotriva

unei școli catolice și- nu a .pro
vocat victime omenești.

La Belfast, o bombă de fa
bricație artizanală a explodat 
în apropierea căii ferate și a 
provocat pagube însemnate, 
determinînd, totodată, între
ruperea traficului feroviar 
timp de cîteva ore.

In sfîrșit, două posturi de 
frontieră din comitatul Fer
managh au fost complet dis
truse de o explozie, autorii a- 
tentatului reușind să dispară.

și cooperare

program complex și cuprinză
tor de măsuri de dezangajare 
militară și dezarmară' cârie să 
situeze pe prim plan interzi
cerea armelor nucleare și a 
tuturor celorlalte arme de' dis
trugere în masă, reducerea și, 
în ultima instanță, eliminarea 
lor totală din arsenalele mili
tare. Un astfel de program ar 
putea cuprinde, de asefneneâ, 
în concepția română, măsuri 
ca : reducerea și, în cele din 
urmă, retragerea' tuturor' tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor state în limitele fronti
erelor lor naționale ; lichida
rea bazelor militare aflate pe 
teritoriile altor state; reduce
rea bugetelor militare, înce- 
pîndu-se cu' bugetele ' țărilor 
mari, puternic înarmate, și 
încetarea cursei înarmărilor ; 
trecerea treptată la reducerea 
trupelor și armamentelor afla
te în dotarea armatelor națio
nale ; crearea de zone denu- 
clearizate în diferite părți ale 
Europei și asumarea -de către 
puterile posesoare de arme 
nucleare a obligației de a nu 
folosi aceste arme împotriva 
statelor care fac parte din a- 
semenea zone ; pregătirea con
dițiilor pentru desființarea 
blocurilor militare și, în ulti
mă instanță, lichidarea aces
tora.

Agenția spațială ame
ricană , a anunțat lansarea, 

în cursul serii de joi,, a unui 
nou satelit din seria „Explo
rer", înzestrat cu aparatură 
specială pentru investigarea 
radiațiilor interplanetare, .. a 
virilului solar și a cîmpurilor 
magnetice și electrice.

Viitorul aeroport pari
zian Roissy-en-France 
va purta numele lui Charles 
de Gaulle, ca urmare a hotă- 
rîrii luate de președintele 
Pompidou.

Aeroportul este situat la 
20 kilometri nord de Paris, iar 
lucrările de construcție vor 
face ca. în 1985—1990, capaci
tatea de trafic să ajungă 
peste 50 milioane de 
geri anual.

ia 
pasa-

Unul dintre cele 
mari furturi din 
Elveției s-a produs, joi du« 

pă-amiază, în localitatea Tour- 
de-Peilz, în apropiere de Lau
sanne. Trei persoane înarmate 
au pătruns, în interiorul băn
cii din localitate- cu cîteva mi
nute înainte de ora închiderii, 
sustrăgînd, sub ochii perso
nalului, suma de 800 000 franci 
elvețieni. Răufăcătorii au reu
șit să dispară.

mai 
istoria

Telex Telex

21.00
21.50

PETROȘANI — 7 Noiem-
Barbă

Sălbă-
brie; Fantoma Iui 
Neagră ; Republica : 
ticia albă ; LONEA — Mine
rul : întoarcerea Sfîntului 
Luca : VULCAN : Acea pi
sică blestemată : LUPENI — . 
Cultural: Parașutiștii : Mun
citoresc : Raportul agentului 
36 : URICANI : Homolka și 
portofelul.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul 
5,50 
8.08 
ții ;
8.30 
preferată ; 9,00 Buletin 
știri ; 9,30 Miorița ; 9,50 Mu
zică ușoară ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Muzică populară;

Muzică ușoară ; 6,00—
Radioprogramul dimine- 
8,08 Matineu muzical ; 
La microfon, melodia 

de

10,20 Piese instrumentale ;
10.30 Din țările socialiste ;
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară ; 11,15 Aten
țiune șoferi, atențiune pie
toni ! ; 11.35 Te cîntăm, fru
moasă Românie ! ; 12,00 Dis
cul zilei : 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13.00 Radiojur
nal ; 13.30 Radiodivertis-
ment muzical ; 15,00 Buletin 
de știri ; 16,00 Radiojurnal ; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie : 17,25 Album de madri
gale ; 17,40 Melodii populare; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Ze
ce melodii preferate ; 20,45
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor; 21.30 Revista
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară: 24.00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Estrada, nocturnă.

program de muzică 
populară ; 18,00 Rubrica
„Semnificații" ; 18,05 Meda
lion „Pablo Casals" ; 18,25
Emisiunea „Femina". Din cu
prins : „Eternul feminin" ; 
19,00 . Emisiunea „Divertis
ment 477", de data aceasta... 
în culori.

DUMINICA, 28 OCTOMBRIE

7,30—8,00 „Izvoare fermeca
te", emisiune de folclor.

9,00
9.30

11,00

12,00
15,00

16.45

18,15

18.30
19,15
19.30

STUDIOUL TIMIȘOARA

17,30 Actualitatea radio ;
17,45 „Dorul de la mîndra vi-

Lumea copiilor.
De la Alfa la Omega. 
Enciclopedia pentru e- 
levi.
Telex.
Publicitate.
Selecțiuni din emisiu
nea „Cîntare patriei".

20,00

20,05

20,15
20,55

Din lirica universală. 
„Cînd însuși glasul 
gîndurilor tace".
Bucureștiul necunos
cut'. Străzile cetății (II). 
Selecțiuni din „Albu
mul duminical". 
Telejurnal.'

Fotbal. Sport 
cău — F.C. i 
(divizia A), 
siune directă 
Bacău. In pauză : Te
lex. Publicitate.
Emisiune în limba 
germană. .
Teleglob. Belfast, 
portaj filmat.
Zalău 500.
Publicitate. 
Telejurnal, 
înainte de 
1973 — an 
Cîntecul 
„Legendar 
străbun".
52 de inițiative în 
de săptămîni. 
Teleenciclopedia . 
Publicitate.

club Ba- 
Constanța
Transmi- 

i de la

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii : 

pămînt

52

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

23,00
23,10

Film serial : Mannix. 
Gala lunii octombrie. 
Iși dau concursul : 
Anda ' Călugăreanu, 
Dida Drăgan, Dem 
Rădulescu, Ion Dichi- 
seanu, Mihai Fotino, 
Adrian Romcescu. 
George Enache, Mana 
Apostol, Maria Bălan. 
Telejurnal 
Campionatele 
feminine de 
că sportivă 
cursul pe 
Transmisiune de 
Londra.

RIO DE JANEIRO 26 (A-
gerpres). — Campionul mon
dial de box la categoria „pa
nă", brazilianul Eder Jofre (în 
vîrstă de 38 ani) continuă cu 
succes activitatea competițio- 
nală. Zilele trecute, în orașul 
brazilian Salvador el l-a în
tîlnit în meci pentru titlul 
mondial pe mexicanul Vicente 
Saldivar. Net superior Eder 
Jofre a obținut victoria prin 
KO în repriza a 4-a.

europene 
gimnasti-
— con- 

echipe. 
la

Re
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade, Paring

Minimele : 
grade. Paring

PENTRU URMĂTOARELE. 
24 DE ORE: Vremea șe 
menține rece. Cer variabil; 
Vînt slab din sectorul sudic.

Petroșani 
4 grade.
Petroșani - 
— 9 grade.

de

10

o

PARIS 26 (Agerpres). — Sa
la „Coubertin" din Paris va 
găzdui toamna aceasta un ma
re turneu internațional de te
nis la care au fost invitați I- 
lie Năstase, Orantes, Okker, 
Smith. Panatta, Pilici, Gor
man, Ashe și. alții.

MUNCHEN 26 (Agerpres). 
— In preliminariile campio
natului european de fotbal re
zervat echipelor de tineret, se-_ a

cu
lecționata R.F. Germania 
învins pe teren propriu 
scorul de 3—0 (2—0) reprezen
tativa Danemarcei. Partida 
s-a disputat la Bochum și a 
fost, urmărită de circa 10 000 
de spectatori.

In urma acestui rezultat cla
samentul grupei este următo
rul : 1. Polonia — 6 puncte ;
2. R.F. Germania — 4 puncte ;
3. Danemarca — 0 puncte.

PRAGA 26 (Agerpres). — 
Echipa feminină de baschet 

•Politehnica București, aflată 
în turneu în Cehoslovacia, a 
jucat la Brno cu selecționata

Universității locale. Baschet
balistele românce au termina*, 
învingătoare cu scorul de 79— 
76 (41—39).

CARDIFF 26 (Agerpres)
— Turneul .internațional dtf 
tenis pentru „Cupa Dewar" a 
continuat la AberavOn (Țara 
Galilor) cu disputarea ultime 
lor două partide din cadru, 
sferturilor de . finală ale pro 
bei de simplu femei. Jucătoa 
rea engleză Virginia Wade 
întrecut-o cu 6—3,. 6—7,. 7—6 
pe compatrioata sa Jackie 
Fayter și va juca în semifina
le cu americana Marita Re 
dondo. In cea de-a doua .se 
mifinală, Julie Heldman 
(S.U.A.) o va întîlni pe Jilli 
Cooper (Anglia), care în „sfei 
turi" a învins-o cu 6—2, 6—3 
pe tenismana româncă Maria 
na Simionescu.

MANILA 26 (Agerpres). — 
După disputarea a 7 runde, in 
turneul internațional de șah ; 
de Ia Manila conduc marii 
maeștri Larsen și Kavalek cu 
cîte 5 puncte fiecare, urmați 
de Gligorici, Liubojevici —' 
4 puncte și cîte o ■ partidă 
întreruptă. Florin Gheorghir 
Lombardy și Cardoso — 3,5 
puncte și cîte o partid între-1 
ruptă, Ivkov — 3,5 puncte etc

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
In campionatul unional mas
culin de șah, care se 
desfășoară la Moscova, s-au 
disputat partidele întrerupte 
în rundele anterioare.

înaintea ultimei runde, în

clasament continuă să condu» 
că ..fostul campion . mondial 
Boris Spasski cu 11 puncte, ur
mat de Karpov, Korcinoi. Kuz
min, Petrosian și Polugaevskl 
— 10 puncte, Gheller — 8.J
puncte, Grigorian — 8 punc
te, Keres, Savon, Taimanov — 
7,5 puncte etc.

TEHERAN 26 (Agerpres). — 
Turneul internaționl de tenis 
dotat cu „Cupa Aryamehr1*, 
care se desfășoară la Teheran 
in cadrul „Marelui Premiu- 
FILT" a programat ultimei» 
partide din turul trei al pro
bei de simplu bărbați.

Jucătorul român Ilie Năsta- 
se l-a întîlnit pe australianul 

- Ross Case, pe care l-a învins 
în două seturi : 6—2, 6—1. Oi 
victorie de prestigiu a obținui 
mexicanul Raul Ramirez, ca
re l-a eliminat cu 6—1, 6—2
pe australianul Fred Stolle.

In turul II al probei-de 
dublu bărbați, perechea Iii» 
Năstase (România) — Juan 
Gisbert (Spania) a întrecut cur
6— 1, 7—6 cuplul Franulovic» 
(Iugoslavia) — Pinto Bravo 
(Chile).

PRAGA 26 (Agerpres). —« 
In cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Praga. cam
pionul cehoslovac Jan Kodes' 
l-a învins cu 6—4, 3—6, 6—I 
pe compatriotul său Simbera, 
australianul Phillips Moore a' 
dispus cu 7—6, 7—5 de suede
zul Bjorn Borg, iar K. Johans
son (Suedia) a cîștigat cu
7— 5, 4—6, 6—4 partida- susți
nută cu englezul Roger Taylor.
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